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Jeg er lidt af en lokal ildsjæl og synes, jeg har en pligt til at være noget i lokalsamfundet, siger Ann-Vibeke Munter

Cecilia Wilenø er i praktik som kunstner og hjælper her Akla
Klovborg Møller på fem trekvart år med maleriet og skitsen.

Foto: Claus Hansen

Kunstnerfrokoster bliver tit indtaget i det grønne. Således også i går, hvor holdet på billedskolen i Bursø holdt frokost på gårdspladsen og spiste hjemmebagt brød. 
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Sommermalerskole på Bursøgård

Malerier eller struds af ståltråd

Bursø  For andet år i
træk er der også i år
kreativt værksted på Bursøgård mellem Rødby og
Maribo.
I går var der mødt seks
børn frem til leg og kreativ undervisning af billedkunstneren
Ann-Vibeke
Munter. De fleste af de deltagende børn kommer fra
lokalområdet, men også
søskendeparret Johanne
og Jonas Bøhmer Vibæk

fra Vejle brugte dagen på at
svinge pensler med akrylmaling i undervisningslokalet på loftet over kunstnerens atelier.
Ann-Vibeke
Munter
stammer fra København,
men flyttede retur til Danmark i 2012 efter otte år
i Frankrig. Før det, fra
1993-2004 drev hun Galleri Munter nord for Kerteminde. Hun fortæller, at
hun lige nu kan mærke en

større efterspørgsel efter
sine malerier blandt egnens landmænd end tilfældet var på Fyn.
De sidste fire af de otte
år i Frankrig boede hun
sammen med Jesper Folmer Hansen, der nu også
er kunstner. Han er født i
Svendborg og uddannet
smed, men laver nu skulpturer ud af aflagt jern, som
han svejser om.
Ann-Vibeke Munter har

levet af sine malerier gennem de seneste 20 år, men
synes det er sjovere at lave
noget nyt, selv om det ikke er her hun tjener sine
penge. Således har parret
også lavet en virksomhed,
Billige Brugte Cykler, på
adressen. Her sætter stofmisbrugere med Jespers
hjælp gamle cykler i stand
og sælger dem igen.
I går blev der solgt fem
cykler, men selve istand-

sættelsen går lidt trægt i
sommervarmen.
- Jeg er lidt af en ildsjæl,
og synes jeg har en pligt
til at være noget i lokalsamfundet, fortæller AnnVibeke Munter.
Opholdet i Frankrig har
gjort, at hun ser på Danmark med nye øjne.
- Jeg synes jeg har svigtet
Danmark. Jeg har lyst til
at gøre noget for at tilføre
samfundet nogle mulighe-

der og kreativitet.
Det gør hun blandt andet
ved de kommunalt støttede
billedskoler. Det koster 50
kroner at deltage i kunstskolen, og det er stadig
muligt at tilmelde sig på
20990603 eller avmunter@
gmail.com. Der undervises
alle dage indtil torsdag fra
11 - 14.00
Inger Baumann Møller
ibm@ftgruppen.dk

Ståltråden, som Lykke Berliner Fredskov, Ann-Vibeke Munter og Jonas Bøhmer Vibæk
og står med her, skal blive
til en struds, når den engang
er omviklet med mange lag
papmache.
- Den er her på sit absolut
begyndende stade understreger Ann-Vibeke.
Foto: Claus Hansen

Klara Pilmand, Freja Stubkjær og Johanne Bøhmer Vibæk er i
gang med malerier af fugle og sommerfugle i akrylmaling. 
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